
 Zpravodaj sboru CASD     11. 6.  2022      

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602
• Luděk Svrček, starší sboru a misie, 777 077 166
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru a diakonie, 606 823 780
• Martina Špinková, tajemnice, 773 652 152
• Luděk Veselý, vedoucí sobotní školy, 603 410 453
• David Sabuka, prodej duchovní literatury, 727 885 395
• Zdeněk Dušek, pokladník, 731 492 672

• Bankovní účet sboru: FIO 28 01 45 51 27 / 20 10

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY
• Třída v hlavním sále dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

• Třída mládeže v kanceláři

• Dětská školka - mladší 3 - 6 let
• Dětská školka - starší  7 - 10 let

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  s. Tereza Nehonská

• Diakon sálu: s. Marie Slamková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Ivo Řehák

• Diakon sálu: br. Richard Semuf

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Ivo Řehák

• Příběh pro děti: s. Marcela Řeháková

• Krátké představení ATI: br. Marek Harastej

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  veršů: s. Marcela Řeháková

• Čtení z ČEP, B 21, SNC: Mar. 10,46 - 52

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: Mar. 10,49
br. Marek Harastej
„KDYŽ SE JEŽÍŠ ZASTAVIL“ 

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

Mimořádná sbírka pro Ukrajinu

Milí členové a návštěvníci sboru Bethany.
Jako pokladník sboru Vám chci z celého srdce poděkovat za
projev vaší solidarity při mimořádné sbírce určené pro pomoc
ukrajinským spoluobčanům postiženým "speciální vojenskou
operací na Ukrajině". V rámci této sbírky bylo s pomocí
anglicky mluvící skupiny sboru Bethany vybráno 47.247 Kč!!!
Ve funkci pokladníka sboru Bethany jsem již sedmým rokem,
ale tak vysokou sbírku jsem ještě nikdy nezaznamenal. Je pro
mě ctí, být pokladníkem našeho sboru.
Bůh vám všem žehnej.

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
11.6. - 17.6. SLAVÍ NAROZENINY 

 3.565 Kč
 12.514 Kč
 16.079 Kč

s. Nicola Kubečková
br. Jakub Pavlán

 br. Luděk Svrček 
s. Tereza Nehonská

br. Stanislav Slamka  

15.6 s. Barbora Trundrová
15.6 s. Eva Šimková
15.6 s. Zdeňka Hoffmanová
17.6 s. Kristýna Ornstová

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
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OZNÁMENÍ SBORU

1. Dnešní sobotu slouží Božím slovem bratr ředitel 
Adventistického teologického institutu Marek Harastej. 
Příští sobotu budeme slavit Večeři Páně s bratrem 
Václavem Vondráškem a Soňou Sílovou. Prosíme 
diakony, aby to nezapomněli připomenout těm, kteří 
nejsou přítomni.

2. Studium Bible bude opět v úterý v 18,00, prosíme, 
modlete se za nás. 

3. Studium Bible pro mládež bude ve středu v 19,30.
4. Modlíme se za nemocné a trpící, pokud o někom víte, 

podejte nám, prosím, zprávu.
5. Věnujte pozornost letáčku o příměstském táboru pro děti 

od 6-12 let na nástěnce.
6. Tuto sobotu chceme opět navštívit seniory v domově U 

Vršovického nádraží a zveme Vás, přijďte je s námi 
potěšit (11.6. v 15,00), zapsat se můžete na list u 
východu nebo osobně domluvit s mn. Svrčkovými.

7. Milé sestry a bratři, v blízkosti našeho sboru je speciální 
mateřská a základní škola Diakonie Českobratrské církve 
evangelické, se kterou navázala sestra Sílová kontakt, 
když hledala školu pro svého syna. Domnívá se, že by 
bylo hezké tuto školu (děti i zaměstnance) podpořit, a 
proto zve k návštěvě Zahradní slavnosti v pátek 17.6. V 
Zápolí 21 od 14,00. Dorazit lze kdykoli  do 17,00. Soňa 
Sílová bude  ráda, když se k ní někteří z nás připojí.

8. Situace na Ukrajině je i nadále zlá a mnozí velmi trpí. 
Modlíme se za tyto lidi i mír pro Ukrajinu. Chceme jako 
sbor se angažovat pro příchozí ukrajinské občany 
nákupem pro vybavení bytu. Můžeme tedy na tuto 
aktivitu přispět nebo i věcně darovat potřeby pro 
vybavení bytu. Bližší informace sdělí  br. Veselý.

9. Jak víte, tento rok nás opět zve bratr Passer do Štětkovic 
na sborovou slavnost, která bude 17. července. Přihlásit 
se je nezbytné do 6. července na adresu, která je uvedená 
na přiloženém plakátku.

10. A nakonec radostnou zprávu: V pondělí 13. v 19 
hodin chceme prožít slavnost křtu Jiřího Sejáka, kterého 
pokřtí bratr Pavel Šimek. Pokud budete moci, přijďte se 
spolu s námi radovat z uzavření smlouvy našeho nového 
bratra Jiřího s naším Pánem. Nezapomeňte:  toto pondělí 
v 19,00.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.
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EPIŠTOLA BETHANSKÝM
Sdílení se a vděčnost už posté 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
zdá se to neuvěřitelné, že píšu tuhle kazatelskou epištolu s 
pořadovým číslem 100! Už stokrát jsme vás s kolegou 
Václavem (on o něco častěji - komu čest, tomu čest) chtěli 
svým sdílením se povzbudit, potěšit a znovu nasměrovat k 
našemu společnému nebeskému Otci. Snad se nám to alespoň 
občas dařilo a dařit bude…
Už skoro uplynulý školní rok byl pro mě a mého muže dost 
náročný. Víte, že máme dva syny, z nichž starší má tzv. 
poruchu autistického spektra a čím dál více se straní lidí. I z 
toho důvodu jsme jej měli částečně v domácím vzdělávání, kdy 
byl pondělky a pátky doma a zbylé dny ve škole s asistentkou. 
Ukázalo se, že ani tenhle model nestačí a že také vyčerpává 
kapacity i nás rodičů. Na základě všelijakých doporučení a 
vyšetření byl před námi úkol najít pro synka vhodnější školu. 
Celé týdny a měsíce jsme přemýšleli, hledali, kontaktovali, 
navštěvovali různé typy škol. Střídala se naděje s 
bezvýchodností, ale nakonec jsme díky Bohu, zdá se, našli, co 
jsme hledali. A tak od září začne nová etapa a my doufáme v 
dobrý průběh.
Během našeho obcházení škol jsme navštívili také Speciální 
školu Diakonie Českobratrské církve evangelické nedaleko 
našeho Bethany. Mají před velkou rekonstrukcí a v dost 
nevyhovujících podmínkách se tam starají o děti s 
nejrůznějšími závažnými mentálními hendikepy. Ale i z toho 
mnohého nedokonalého čišela pohoda, přijetí, zájem, 
laskavost… S paní zástupkyní ředitele jsme za chvíli mluvily o 
všem možném a ona se sdílela s tím, jak strašně těžké je pro ni 
neustále odmítat z kapacitních důvodů zoufalé rodiče, kteří 
potřebují místo pro své dítě. Uvědomila jsem si, že se tam děje 
zhuštěně tolik dobrého i tolik těžkého a že to lze dlouhodobě 
nést a zvládat jen díky Boží moci, lásce a požehnání. Ono zavřít 
oči nad těžkostmi druhých je snadné, ale aktivně vstoupit do 
nich je přímo kristovské. A blahoslavené. A je fascinující to 
vidět v reálu a na vlastní oči.
Paní zástupkyně každého z vás srdečně a výslovně zve na 
zahradní slavnost, kde se budou loučit se starou budovou 
školy, kde budou připraveny hry pro děti, občerstvení, prostě 
dobrý a hezký čas. Příští pátek 17.6. od 14:00 do cca 17:00, V 
Zápolí 1250/21. Já tam budu, pojďte se mnou!
„Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ … 
‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto 
nepatrných, ani mně jste neučinili.‘” Mt 25,40.45

Radost, pokoj, požehnanou sobotu i celý týden přeje a srdečně 
zdraví
Soňa Sílová, vaše kazatelka

Milé sestry, milí bratři, 
v blízkosti našeho sboru se nachází speciální 
mateřská a základní škola Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, se kterou jsem navázala kontakt 
při hledání školy pro našeho synka. Myslím, že by bylo 
hezké podpořit tuto školu, děti i zaměstnance a 
jednou z možností je jejich Zahradní slavnost konaná 
v pátek 17.6. od 14:00 na adrese V Zápolí 21, na 
kterou jsme jako sbor srdečně zváni paní zástupkyní 
ředitele. Já určitě půjdu a budu ráda, když se ke mně 
připojíte. Dorazit lze kdykoli až do 17. hodiny. Srdečně 
zdraví Soňa, vaše kazatelka
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